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VVan de redactiean de redactie  
Laten we maar eens openen met een excuusje. In de vorige Belboei hebben we gezeurd 
over het gebrek aan kopij. Werden we toch even zwaar op de vingers getikt! Er was wel 
kopij, maar het is kennelijk of op het net blijven hangen, in de “recycle bin” terechtge-
komen of… Het kwam in ieder geval niet in de Belboei terecht. Sorry sorry sorry. 
 
Toch heeft een aantal deze kleine aansporing begrepen en de digitale pen gevat. Ons 
mailboxje liep weer over en zelf tot 2 weken na de sluitingsdatum werden we nog be-
dolven onder de kopij. We hadden de ‘plak’-datum een weekje verzet en ‘the bad news 
travels fast’ zullen we maar zeggen. Volgende keer weer braaf op tijd hè.  
 
Maar genoeg gezeurd. Waarmee zijn we dan bestookt zal de nieuwsgierige lezer zich 
afvragen? Wel… 
 
De bevers hebben hun oma gehuldigd. Ineke Rörik heeft van haar hele schare bevertjes 
het welverdiende Zilveren waarderingsteken van Scouting Nederland uitgereikt gekre-
gen. Ineke: wel gefeliciteerd, ook namens de redactie! 
 
De welpenpraat van de Pieter Maritshorde gaat ongetwijfeld ook als zoete koek in. Bij 
de redactie was de “Suikerkruisgroep” toch wel favoriet. Lieve welpjes: blijf schrijven.  
 
In de haven wordt kei en keihard gewerkt. Bij het lezen van de Belboei ruik je bijna het 
werkzweet tussen de regels door. Pocahontaswacht en WVA doen verslag, mét foto’s.  
 
Speciale aandacht nog even voor de uitnodiging voor de Autoralley (vroeger heette 
dat voor de buitenstaanders overigens auto-oriëntatie-puzzeltocht om de politie te 
misleiden). Een aanrader. 
 
Ga maar gauw lezen, hij is weer de moeite waard… hopen we.  
 
Liefs, je redactie 

CopyCopy-- en verschijningsdata en verschijningsdata  
Nummer                Datum inleveren copy                    Verschijning Belboei 
 
131                          10 juni                                               + 26 juni  
132                         2 september                                  + 18 september 
133                         7 oktober                                        + 23 oktober 
134                         9 december                                    + 18 december 
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VVan het bestuuran het bestuur  
                                                       
We hebben iets nieuws in het leven geroepen en we hopen eigenlijk dat niemand er echt 
gebruik van hoeft te maken. Dat is een beetje tegenstrijdig maar toch is het zo. Ik heb 
het over de vertrouwenspersonen die al enige tijd aan het werk zijn binnen onze groep. 
Op de Groepsraad vorige maand is het Statuut Vertrouwenspersonen besproken, en 
inmiddels zijn alle opmerkingen erin verwerkt. Ik geloof dat we er trots op mogen zijn 
één van de éérste groepen te zijn die een volwaardig statuut compleet met functione-
rende interne en externe vertrouwenspersonen hebben. De vertrouwenspersonen heb-
ben zich inmiddels bij de eerste onderdelen gepresenteerd. Nogmaals: ik hoop dat ze 
(klaar staan voor alle eventualiteiten, maar) nooit ècht nodig zijn.  
 
En we hebben weer eens ruzie. Uiteraard (wederom) met een gemeente. Dit keer met 
de Gemeente Loosdrecht. Daar heeft men uit het raam gekeken en ons gebouwtje 
zien staan, en zich afgevraagd van wie dat eigenlijk is. Dat is inmiddels duidelijk: het 
Wilde Vaart-gebouwtje is ongeveer 40 jaar geleden door ons gesticht uit de op-
brengst van collecte's in Loosdrecht - op gemeentegrond. De Gemeente gaf die grond 
graag gratis in bruikleen voor onze activiteiten. Helaas echter betekent dat 
(juridisch) ook dat het gebouwtje nu ook ("natrekking" heet dat) van de Gemeente is 
geworden.  
 
De Gemeente wil nu door-de-week ook anderen van het gebouwtje laten gebruik ma-
ken. Liefst 10 tot 14-jarigen, waar men een huiskamerproject voor wil starten. Wij heb-
ben ze uitgelegd dat dat niet werkt: in het gebouwtje kan niets worden opgeborgen, 
zodat alles ofwel naar huis meegenomen moet worden ofwel open en bloot voor ieder-
een blijft liggen. Ruzie voorzien we nu al over door wie het bankstel of het koffiezetap-
paraat of het raamkozijn heeft beschadigd: je hebt dan dus een gemeentelijke beheer-
der nodig. Daarnaast: als het een openbaar gebouw wordt mag je natuurlijk niet her 
en der je hoofd kunnen stoten - en dat kan je er bijna niet voorkomen. Vluchtwegen 
zijn er niet, geen gescheiden WC's, geen veilige opstelling voor de verwarmingsketel, 
etc. En wij houden dan natuurlijk op met het onderhoud van het (Gemeente-) gebouw-
tje. Kortom: argumenten genoeg om van dit onzalige plan af te zien.  
 
Eerdaags horen we wat de Gemeente besluit. Ik ben benieuwd. 
 
Ruurt Stapel 
Secretaris 
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BBeverweekendeverweekend  
Zaterdag 12 februari en zondag 13 februari was er een weekend voor de bevers. Dit 
weekend werd zoals gebruikelijk gehouden op de Diependaalselaan.  
 
Voor sommige bevers was het de eerste keer dat ze uit logeren gingen, dus was dit 
reuze spannend. Om 15.30 uur waren we er klaar voor, de bevers konden komen.  
De ouders werden bij binnenkomst meteen aan het werk gezet, de opdracht was het 
bed van hun eigen bever klaar te maken. Er waren ouders bij die dit al vaker bij de hand 
gehad hadden en dus met een opgeblazen luchtbed en al hun bever kwamen brengen. 
Nadat de ouders klaar waren met deze opdracht mochten ze naar huis gaan.  
We hebben ons openingslied gezongen. Na onze opening was er een groot geheim, wat 
wij met de bevers moesten bespreken.  
 
Beveroma, of Ineke, kreeg nog steeds haar zilveren waarderingsteken van Scouting 
Nederland, deze zouden we vandaag op een feestelijke manier aanbieden.  
Maar dit moest een geheim voor beveroma blijven. De bevers zouden zogenaamd een 
spel buiten gaan doen en de leiding zou beveroma de deur uitwerken met een smoes.  
Als ze weg was zouden we het clubhuis helemaal, maar dan ook helemaal versieren. De 
bevers vonden het erg spannend en waren enthousiast en gingen helemaal op in hun 
taak, er waren zelfs bevers die nadachten over hoe we beveroma de deur uit konden 
krijgen. 
 
Alle bevers gingen zoals afgesproken naar buiten en wachtten daar op het weggaan 
van beveroma. De leiding kwam op het lumineuze idee dat er toch nog kaas en suiker 
moest komen. Er was een bever die geen zoetigheid op brood lust en de suiker was 
bijna op (hoe kom je op zo’n idee).  
 
Natuurlijk werkte dit erg goed, beveroma zei meteen dan ga ik dat nog even halen in 
de winkel. Ons plan was dus gelukt. Beveroma zat volgens mij nog niet in haar auto, of 
alle bevers waren binnen al druk bezig het clubhuis te versieren.  
Er werden ballonnen opgeblazen (deze werden op de gekste plaatsen neergelegd, bij-
voorbeeld in de koelkast of de keukenkastjes) en er werd een stoel versierd. 
Het was een drukte  van belang., het moest vooral snel gebeuren, want het winkelcen-
trum was dichtbij en beveroma kon elk moment weer voor ons neus staan. 
 
Er waren daarom ook een aantal bevers die op de uitkijk stonden of ze haar al zagen 
aankomen. En ja hoor, veel te snel zagen de bevers al van verre haar auto aankomen. 
Alles werd snel opgeruimd, de bevers gingen snel naar  buiten om beveroma tegen te 
houden. Ze vertelden haar dat ze nog niet naar binnen mocht. Alle bevers bleven voor 
het hek staan om ervoor te zorgen dat ze niet naar binnen zou gaan. Het valt dan ook 



Belboei 130, april 2000, pagina 6 

niet mee om door een hek te komen dat door 22 bevers gebarricadeerd wordt. De be-
vers vertelden haar ook nog dat ze naar een schat moest gaan zoeken (dit hadden ze 
zelf verzonnen). U ziet bevers kunnen je iets vertellen wat je nog gaat geloven ook. Be-
veroma wist dan ook niet meer wat haar overkwam, ga je boodschappen doen en bij 
terugkomst mag je er niet meer in.  
 
Nadat iedereen binnen was mocht beveroma ook binnen komen. Zij mocht plaatsne-
men op de versierde stoel. Iedereen had een bloem met zijn/haar naam erop, en als 
Ineke de naam van deze bever noemde mocht deze zijn bloem aan haar geven.  
Een aantal namen was niet zo makkelijk voor haar en daar had zij wat hulp 
voor nodig van Willemijn. Nadat alle bloemen in een daarvoor bestemd 
mandje zaten kreeg Ineke haar zilveren waarde- ringsteken.  
 
Na dit alles was er dan nog de groepsknuffel en 
daarna was er limonade en drop.  
Toen de limonade op was hebben we stoelendans 
gedaan en daarna zijn we buiten gaan spelen.  
 
Als het gezellig is gaat de tijd snel voorbij, het was dan ook 
al weer tijd om aan tafel te gaan. We kregen patat met 
worst en appelmoes. Als toetje was er een mandarijn.  
Na het eten was het tijd geworden om te beginnen met uit-
kleden, wassen, plassen tanden poetsen en naar bed gaan. 
Inmiddels waren er door de leiding twee slaapzalen ingericht 
zodat iedereen goed kon liggen en lekker kon gaan slapen.  
 
Toen iedereen klaar was en in bed lag mocht er nog even met de zak-
lamp gespeeld worden. Daarna werd het stil en moest er geslapen wor-
den, om ongeveer 20.00 uur sliepen de eerste bevers al. En langzamer-
hand waren er steeds meer bevers in dromenland. Na nog enkele bevers ’s 
avonds laat naar het toilet te hebben gebracht ging ook de leiding zijn/
haar bed klaarmaken en naar bed. 
 
Om ongeveer 4.00 uur (u leest het goed) waren er een aantal dames 
al met een gezellig kletspraatje bezig. Deze dames werden door de 
leiding toegesproken dat het midden in de nacht was en dat ze 
moesten gaan slapen. Dit werkte en het was een uur rustig. Om 5.00 uur begonnen ze 
opnieuw. Waar zijn ze toch mee bezig er moest geslapen worden. En ja hoor, u raadt 
het al, het was weer een uur stil. Om 6.00 uur was de hele slaapzaal wakker, dus weer 
uit bed. Het was nog veel te vroeg om op te staan, dus stilte en slapen.  
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De andere slaapzaal sliep overal door heen en daar was het dus nog lekker stil. Om 
ongeveer 8.00 uur was iedereen wakker behalve Merel (deze werd bij de leiding gelegd 
en sliep rustig door). Er werd een video aangezet en deze konden de bevers in hun 
slaapzak op bed gaan bekijken.  
 
Nadat de video was afgelopen was de leiding al aangekleed en druk in de weer met op-
ruimen en brood klaarmaken. 
 
Nadat alle bevers zich hadden gewassen en aangekleed konden de spullen opgeruimd 
worden. Dit houdt in dat de leiding enigszins helpt met iemand op een goede manier 
aan te kleden of tassen zo goed en kwaad als het kan in te pakken. U begrijpt natuur-
lijk het is dan een drukte van jewelste. 
 
En tussen dit alles door worden dan ook allerlei vragen door de bevers gesteld, kun je  
mijn haar even kammen, ik krijg mijn dopje niet uit mijn luchtbed, kun je even helpen. Of 
ik kan maar 1 sok vinden, ik ben mijn schoen kwijt, ik ben klaar wat moet ik nou doen, 
mag ik naar buiten? Er zijn ook bevers die een broek aantrekken van een ander, met 
het gevolg dat er een bever in zijn onderbroek blijft lopen omdat zijn broek nergens te 
vinden is. U begrijpt dat het er dan hectisch aan toegaat, maar het blijft leuk.  
Als dit alles dan is opgelost is het ook hoog tijd voor ontbijt. Na het ontbijt worden 
de laatste tassen ingepakt en gaan we naar buiten.  
 
Daarna hebben we allerlei spelletjes gedaan zoals onder andere pionnen verwisselen, 
estafette. Na de limonade was er nog een laatste spel want het was al bijna 11.00 
uur en de eerste ouders kwamen hun bevers al weer ophalen.  
 
Na het sluitingslied ging iedereen moe maar voldaan naar huis. De leiding bleef achter 
om op te ruimen, het clubhuis was  binnen een uur weer spik en span.  
Nog even de spullen opruimen op de Schuttersweg en de sleutel wegbrengen en het 
zat er voor de leiding weer op.  
 
Ronald en Ineke, bedankt voor het koken.  
Liesbeth, Wouter, Willemijn en Wendy ook bedankt. 
 
Als u dit verhaal leest en denkt, leuk die bevers (en het is echt leuk), we zijn nog 
steeds op zoek naar nieuwe leiding. Dus als u iemand weet, twijfel niet en laat het ons 
weten. 
 
Herma  
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Prettige paasdagen! 
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HHerken jij dit………………?erken jij dit………………?  
 
Je bent sinds een paar maanden lid van een vereniging, in dit geval het Zuiderkruis. Je 
bent helemaal enthousiast. De opkomsten zijn leuk, de spelen die gedaan worden vind 
je leuk en je leert nog ‘ns wat. Totdat…. Je bij een paar opkomsten gepest werd. Jij 
balen, niet meer naar scouting toe willen maar nog belangrijker, niemand kunnen vin-
den waar je mee kan praten. Geen medescoutingleden want die pesten jou, je leiding 
heb je geprobeerd maar die zeggen dat het vanzelf overgaat en dat je even door de 
zure appel heen moet bijten. Ook je ouders durf je het niet te vertellen.  
 
Wat moet je doen? Je weet het echt niet!……. 
 
Sinds dit jaar heeft het Zuiderkruis de beschikking over vertrouwenspersonen. Dit zijn 
personen bij wie elke Zuiderkruiser met een probleem of klacht terecht kan en een luis-
terend oor zal vinden. Je kan bij hen terecht voor alle problemen, mits deze op een 
bepaalde manier te maken hebben met scouting. Het voorbeeld boven aan dit stukje is 
maar een van de vele. Denk ook maar aan de volgende voorbeelden:  
� Je wordt op school gepe st, omdat je lid bent van scouting 
� Je wordt op een voor jou niet prettige manier aangeraakt  
� Je bootsman weigert je te leren zeilen, ondanks dat de leiding hier al een iets van 

heeft gezegd  
� Je bent bang in het donker en de leiding doet hier niets aan 
� Je wordt geslagen 
Zo kunnen we nog wel even doorgaan.  
Je leiding is natuurlijk je eerste aanspreekpunt. Vind je dit eng, vervelend of heb je 
juist een probleem met je leiding dan kun je altijd bij ons terecht.  
 
Hoe gaan wij te werk? 
Je belt, schrijft of mailt ons  
� Wij komen bij elkaar of nemen contact met elkaar op om te kijken wie het probleem 

gaat aanpakken 
� Binnen een week neemt een van ons contact met jou op om een afspraak te maken 
� Vervolgens bepaalt een van ons samen met jou het plan van aanpak waarna dit 

plan gevolgd wordt. 
 
Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat datgene wat jij ons verteld 
nooit zullen doorvertellen. Om het probleem goed aan te pakken moeten we natuurlijk 
wel de betrokkenen informeren. Dit gebeurt alleen als jij hiervoor toestemming geeft.  
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Wie zijn wij eigenlijk? 
Danny van der Linden> oud leiding en kent het Zuiderkruis van binnen en van buiten 
Ellen Reurings> leiding Ankerwacht en maatschappelijk werkster 
Maud Pellen> doet wat hand en span diensten voor het Zuiderkruis en verpleegkundi-
ge 
 
Als wij niet uit een probleem kunnen komen of willen wat advies in het oplossen, dan 
kunnen we terecht bij dhr. G. van Voorst Vader, huisarts.  
 
Hoe kan je ons benaderen? 
Je kunt ons op een aantal manier benaderen. Allereerst kan je gebruik maken van het 
formulier dat in de Belboei zit. Ook kun je ons bellen.  Onze telefoonnummers staan 
achter in de Belboei vermeld. Een andere manier om ons te bereiken is te e-mailen. Dit 
kan op het volgende adres: Vertrouwenspersonen@Hengstum.nl. Je mailtje wordt dan 
automatisch naar ons doorgestuurd. 
 
Weet je dus niet wat je met jouw probleem moet doen, neem dan gerust contact met 
ons op! 
 
Groeten,  
Je vertrouwenspersonen 
 
 
 
Zie voor het meldingsformulier de volgende pagina! 



 
Naam: 
 
Leeftijd: 
 
Onderdeel: 
 
Datum:  
 
In deze ruimte kun je opschrijven wat je aan ons kwijt wil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Als je meer ruimte nodig hebt, dan kun je op een apart vel doorgaan.) 
 
Wanneer is dit gebeurd of hoe lang is het al aan de gang? 
 
 
Wie zijn er bij betrokken? 
 
 
Heb je er al met iemand over gepraat?   JA/NEE 
Zo ja, met wie? 
 
 
Hoe kan de vertrouwenspersoon contact met je opnemen, per telefoon of per e-mail: 
 
 
Alles wat je hier hebt geschreven blijft tussen jou en je vertrouwenspersoon!Alles wat je hier hebt geschreven blijft tussen jou en je vertrouwenspersoon! 
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WWelpenpraatelpenpraat  
Lieve Belboeilezers, 
 
Hier zijn ze dan; de ongecensureerde stukjes van onze lieve welpen! Over het weekend, 
over de horde, over vossenjacht, over Jochem en nieuwe scouting-pakken. De stukjes 
zijn niet onder druk van leiding geschreven of verbeterd, niet ingekort of achtergehou-
den. Kortom; dit is welpenpraat! 
 
Het kamp was leuk    de vosejagt was leuk 
Dweilhocky is het leukst. bit is jogem:  

Vito 
Ik zit nu op Scoitieng.  
En ik zit al 4 manden:  

En oover een par dagen krijgen 
Ik en mijn Broer een scoitieng-pak. 

En de lijders zijn tot nu toe heel lieve. 
En ik dengk dat ik er op blijf. 

Joffrie 
HALLO! 
Hoe gaat het ermee. 
Met de p.m gaat het heeeeel goed. 
We zijn begonen met knopen.  
Joffrie,Bas, Josst en Jonas vinden knopen leuk!  
We hebben ook nesten gemaakt. 
Dat was het dan groeten van 

Jonas Joffrie Bas Joost 
En natuurlijk de p.m.  

Op zaterdag zijn we op wiken ge weest  
En moesten wij zelf eten maken wij hebben 

Gemaakt: mie ei en prutge 
Voor het kamp hebben wij nog vossenjagt gedaan 

En het was pest weer.  
Wij hebben die afond de film dark kristel dat gien 

Ofer twee elfen en die moesten een paarsen kristal 
Zoeken. De volgende dag zondag hebben wij waterman 

En hokes spokes maar die kende ik al.  

Iris Schultheiss 
pasvoto! 
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Vorge week heden we kamp.  
En we ware heel laat op gebleefe toen 
Hadden we en sort leefent kwartet ge 
Daan groetjes 

Florine van de suikerkruisgroep 
 

We waren op kamp geweest toen we waker 
Ware mogten  3 videos kijken met de knufels 

Ik had er wel 3 we vonden het wel leuk en toen 
We gingen we slaapen gingen we ook nog een video 

Kijken en dat was luisenleven groetjes de 

Welpen 
De Scouting is leuk en we zijn al een keer op kamp 
Geweest en er komt nog een scouting kamp 
En die heet zomerkamp dat gaan we in de zomer doen 
Dat word spanent want: we blijven 5 nagjes slapen.  
Ik weet niet of ik mee ga ik hoop van wel. Ik wel bij de bevers 
Gezeten en dat was ook leuk en nu zit ik bij de welpen 
En ik ben nu 7 jaar 

Van karlijn 
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HHet taartengooiverhaalet taartengooiverhaal  
 
We hadden afgesproken dat de Poca twaalf februari een spel voor de welpjes zou 
doen. Natuurlijk was 12 februari ook een geweldige datum, omdat ik de dag daarop 
jarig was! (jaja) Nou ja, ik kreeg van Erikje alvast een taart voor mijn verjaardag.  
Ik had verwacht dat ik hem in m'n gezicht zou krijgen, maar nee...ik kreeg hem gewoon 
en mocht er mee doen wat ik wilde. En tja, wat is er nou leuker dan als je een taart 
hebt, hem in het gezicht van één van je leiding te gooien voor het gezicht van toch 
bestwel veel kinderen??? 
 
NIETS, dus vandaar dat ik hem maar in het gezicht van Ronald gooide (na heel lang 
getwijfeld te hebben of ik het wel of niet zou doen hoor en natuurlijk had ik niet alles in 
zijn gezicht gegooid, maar had ik zelf ook nog een heel klein stukje opgegeten!) Was 
heel errug grappig, maar jammer alleen dat ik toch nog wat verkeerd had gedaan, 
want opeens zat ik zelf ook onder die vette slagroomtaart! Het zat helemaal in ons 
haar, dus we hadden daar geprobeerd het een beetje eruit te spoelen, maar dat was 
wel moeilijker dan we dachten...Gelukkig kreeg ik van Sander nog wat zeep in m'n haar 
(was errug lekker, bedankt!?) en zat er nu niet alleen die vette slagroom in, maar ook 
ZEEP!  
 
Ik had daar nog een tijdje met m'n kop onder de kraan gestaan, maar het ging er niet 
echt uit! Gelukkig bleek het toen alweer bijna tijd te zijn... Iets later naar huis ge-
fietst, en snel onder de douche gestapt om die ranzige zooi uit m'n haren te halen!!!!! 
 
Ennuh...Ronald, sorry nog hè !!!!!!!!!!!!!! 
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(advertentie)(advertentie)  
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DDe Haven (zondag 9 april 2000)e Haven (zondag 9 april 2000)  
 
De zon scheen en de lucht was blauw, een heerlijke dag dus om weer verder te gaan 
met het verfraaien van de haven. Gewapend met een Drilbibberrrrrrrrrrr, landmeter, 
waterpas een grote sterke aanhangwagen, 8 m2 stoeptegels, drinken en nog wat lek-
kere dingen zijn we om 12:00 op weg gegaan naar de haven.  
 
Daar waren Laurens, Rob, Wouter en Martijn aan het stoeien met 15 kuub zand dat 
nog op gelijke hoogte gebracht moest worden. Nadat ze met speciale meetmiddelen 
alles hadden uitgezet en uitgelijnd zijn ze stoepranden gaan leggen. Danny en ik zijn 
de volgende lading stoeptegels gaan halen. Dit moest in twee keer gebeuren want het 
waren zo’n 230 stuks. Ondertussen ook nog even snel koffie gezet, want daar had 
iedereen ondertussen best zin in gekregen.  
 
Na een koffie pauze zo rond tweeën hebben we alle pionier palen en ander hout en  rot-
zooi naar de Diep gebracht. De schuur moest ook leeg omdat er binnenkort een be-
tonnen vloer ingestort wordt. Hans is rond 3 uur ook komen helpen en heeft het 
schuurtje onttegeld, dus het is nu echt een heel leeg hok geworden.  
 
De laatste stoepranden werden gelegd en er werd begonnen met het aanstampen van 
het zand met een drilbibber. Dat ging erg mooi. In het schuurtje werden nog wat hoog-
te maten neer gezet voor het beton storten en de grond moest ook nog geëgaliseerd 
worden.  
 
Alles bij elkaar heeft het heel wat zweetdruppels gekost. Om 18:30 hielden we het 
voor gezien. Nog even wat drinken met elkaar en wat chips erbij. En nog even genieten 
van de vorderingen. Het is bijna vakwerk.  
 
Rond de haven gaat het er steeds beter uitzien. Zijn jullie ook nieuwsgierig hoe het nu 
in de haven is??? Op internet zijn de vorderingen te volgen op : http://www.homepages.
hetnet.nl/~phwacht/haven.html maar het is ook live te zien, en helpen kan ook want er 
is nog genoeg te doen. Dus als je zin hebt om te helpen!!! (graag zelfs). Vraag gerust 
waneer we weer verder gaan.  
 
Groeten en misschien tot in de haven.  
 
Ronald. 
 
Hier zijn twee foto’s van de bagger werkzaamheden.  
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De foto’s van de andere werkzaamheden zijn te zien op:  
http://www.homepages.hetnet.nl/~phwacht/haven.html  

De woersternij vóórDe woersternij vóór  

Ons keurig opgekalefaterde haventjeOns keurig opgekalefaterde haventje  
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HHet  W.F.W. et  W.F.W. àà  Winter Fiets Weekend 3000 !!!Winter Fiets Weekend 3000 !!!  
Hallo allemaal, hier komt nog een verslagje van het Winter Fiets Weekend, jaja, ik weet 
dat het een beetje laat is, maar dat moest van Roon. We startte op de Diep, om 10 
uur!!! Maar uiteindelijk vertrok ik pas om half 12. De fiets van Niels was natuurlijk ka-
pot, zijn licht deed het niet, Wouter heeft er een uur aan lopen trekken, maar hij deed 
het maar niet. Maar toen we eindelijk vertrokken waren, gingen we fietsen en fietsen 
en fietsen, ongeveer door het hele Gooi. 
 
Toen we eindelijk bij het clubhuis aan kwamen, gingen we gezellig eten, en moesten we 
alle papiertjes van de tocht inleveren. Toen we daar mee klaar waren kwam de Bonte 
Avond. We begonnen met de Wilde Vaart, dat waren een soort ruimte beesten uit het 
jaar 3000, met een zaklamp op hun kop. Het jaar 3000 was trouwens het thema 
van het kamp. 
 
Later kwam ook nog de act van de Bakboord, er waren 6 mensen uit het publiek ge-
haald, en die moesten vragen beantwoorden, en als ze een vraag fout hadden kwam er 
een knipje in de zak met tomaten soep, die boven ze hing. Er was er niet een gevallen, 
maar dat kwam, hoorde ik later doordat de zakken niet kapot mochten gaan. Ook de 
Anker had een geweldige act, een rechtszaak, met allerlei problemen...  
 
Overal tussendoor zaten dingen van de Poca, maar een was toch wel de leukste, de 
act van Bas, Maurice, Peter en Niels, zij deden een striptease. En natuurlijk Ester 
met haar olifant, (of zoiets, een raar beest dat bestond uit René en Roon) was ook 
errug leuk!!!  
 
En de volgende dag, was het laatste spel. Het was een soort memorie, met ook een 
ander spel er door heen, was leuk!!! En de gene die dat spel zou winnen zou het hele 
kamp hebben gewonnen, want voor de fietstocht en de fietstocht voor de Boerenkool, 
kreeg je alvast wat punten voor. En wie heeft het spel gewonnen, inderdaad, De bak 
van Anke; Niels, Roos, Michiel, Sebastiaan en Ingmar. En we kregen een taart, een lek-
kere vlaai, maar ja, Simone was een beetje jaloers dat zij hem niet mocht opeten, dus 
wilde ze ook niet dat ik hem zou opeten, dus kwam ie maar in mijn gezicht.. 
 
Dit was zo ongeveer wel het kampje, ja en de anderen moesten nog terug fietsen, naar 
de Diep en toen was het echt afgelopen.  
 
Toedels 
Anke  
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(ingezonden mededeling)(ingezonden mededeling)  
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PPocahontaswacht: Het beursspelocahontaswacht: Het beursspel  
 
Het zomerkamp 1999 stond in het thema van Waterworld. Het was toen de bedoeling 
dat we een beursspel gingen spelen maar daar was geen tijd voor en daarom deden we 
het spel alsnog maar dan op een gewone opkomst. 
 
Het begon allemaal toen Jasper ging uitleggen (hij had dit spel namelijk bedacht), na 
het uitleggen en de helft van de groep er nog niks van begreep maakten we vijf groepen 
en werden  de benodigde spullen voor het spel uitgedeeld. Je kreeg twee soorten din-
gen mee: geld en dirt (in waterworld is na zuiver drinkwater zuivere dirt het meest 
kostbare dat bestaat). Je hebt twee soorten dirt: zuivere dirt en gerecyclede dirt (de 
vervangers). Er waren vijf soorten dirt; Alfa, Beta, Charley en Dalton (dit waren de 
vervangers) en je had natuurlijk zuivere dirt. Het was de bedoeling om het zuivere dirt 
te krijgen. Maar zuivere dirt is erg duur en er moest eerst geld worden verdiend met 
de handel in de vervangers. We moesten dus eerst dirt inkopen, en die op een andere 
plek of aan iemand anders voor een betere prijs verkopen. Met de winst kon je dan 
weer zuivere dirt kopen.  
 
Je kon op vier plekken dirt kopen en verkopen, er waren twee Recycle Atollen, Griek en 
USW (United Ships of waterworld), er was een store Atol en een Beurs Atol. De 
meeste handel vond plaats op de beurs. Hier werd gescholden, geduwd en natuurlijk 
gefraudeerd. Ook kreeg je een scheepsjournaal mee waarop je moest schrijven bij wel-
ke Atol je was geweest. Uiteindelijk ging het erom wie de meeste zuivere dirt had! Je 
kon op twee manieren winnen; eerlijk net zolang wachten tot je genoeg geld had om 
zuivere dirt te kopen of iedere winkelier afzetten en met het afgezette geld de beurs 
leeg kopen! 
 
Bas, Michiel en ik hadden gewonnen en Ronald vond dat een goede reden om mij een 
stukje voor de belboei te laten schrijven. De volgende keer zorg ik er dus voor dat ik 
tweede word. 
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Openingstijden:
Woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
Donderdagavond 19.00 - 21.00 uur

Vaartweg 43a - Hilversum
telefoon: 035 - 6 24 74 80  (uitsluitend tijdens openingsuren)

(advertenties)(advertenties)  
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wwva .nlva .nl  
  
We begonnen  .nl .nl  om 11 uur  .nl .nl  dat vonden de meeste veeel te vroeg .nl .nl dus hebben we 
op het clubhuis .nl.nl  nog even uitgeslapen .nl.nl  na de tweede ronde koffie .org.org want de 
eerste was mislukt!!!!!!!!!!! .nl.nl  gingen we naar de haven .nl.nl  oftewel naar het huis van Fe-
rika want .nl .nl we zijn natuurlijk weer wat vergeten .nl.nl  nou daar waren we uiteindelijk  .nl  .nl 
toen kwam de ware aart van een echte scout???? .com .com na de wilgen geknot te heb-
ben .nl.nl  alle stenen uit de grond te rukken !! .nl.nl  en al het snoei afval weg te werken .nl .nl 
kregen we een lekkere coup soep .nl.nl  gelukkig kwam Dries nog helpen .nl.nl   zonder hem 
was het ook gelukt  .nl   .nl  maar het hielp wel opschieten .nl.nl   bedankt Dries .com.com  
  
Na het tweede deel van het werk .nl.nl  al het afval van de buren dat ze bij ons gedumpt 
hadden weg gewerkt .nl .nl de oude haven afgebroken .nl.nl  een aantal bomen weg gehaald ..
nlnl  en de grond voor de fietsen stalling geëgaliseerd .nl .nl kregen we worst met brood in 
een kruiwagen .nl.nl  Toen kwam Ronald nog even langs .org.org  beetje laat maar hij was er 
wel .nl.nl   onderweg terug naar het clubhuis .nl  .nl  waren er in eens een heleboel mensen .nl.nl  
verdwenen naar huis .nl.nl  dus lekker rustig dachten we .nl.nl  maar nee hoor, toen het eten 
klaar was .nl.nl  waren ze er in eens weer .com.com  na elkaar opgemaakt te hebben .nl.nl  gingen 
een paar naar huis .nl.nl  een paar bleven op het clubhuis .nl .nl  en de rest ging naar Hilver-
sum .net  .net  na veel lol .nl.nl  gingen we terug naar het clubhuis .nl.nl   daar troffen we de men-
sen die bij het clubhuis bleven  .nl .nl  precies op dezelfde manier aan .nl.nl  als toen we weg 
gingen .nl.nl   na heel even geslapen te hebben .nl .nl kregen we van Ronald een lekker eitje  .nl .nl 
daarna zijn er nog een paar verder gaan werken .uit.uit   
 
Hoogachtend  WVA. WVA.   
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In Bed Met…In Bed Met…  
 
De Wilde Vaart wil eens wat van zich laten horen, maar ook wat over zich laten horen. 
Hoe ziet de Wilde Vaart zichzelf? Wat vinden wij van elkaar? De Wilde Vaart leden (en 
begeleiding) hebben allemaal met de pinguïn op de bedbank gezeten, en één of meer 
vragen beantwoord. Lees het allemaal in deel 1 van… 
 

In Bed Met… 
De Pinguïn ! 

 
Waarom is de pinguïn het WVA logo? 
             Omdat de WVA Antarctic heet en dan denk je ook aan pinguïns.  
Hoe vaak draag je je WVA trui? 
             Bijna altijd behalve als hij in de was zit. 
Ook door de weeks?  
             Nee.  
Waarom niet?  
             Weet niet, misschien ga ik het wel een keer proberen.  
Wat komt er in je op als je aan wilde vaart denkt? 
             Eehm, clubhuis.  
Waarom?  
             Omdat, eh (stilte) de drie belangrijkste gebouwen in mijn leven zijn tot nou toe: 

huis, school en clubhuis. 
Wat heb je allemaal gesloopt in je WVA tijd? 
             Niks!                                                    nog...  
Vind je de WVA leuker dan de zeeverkenners, en zo ja waarom? 
             Duidelijk, omdat eh ja, omdat, nou, .... (stilte) ik hoef hier niet zo veel te denken 

of zo?  
Waarom ben je niet op de zeekadetten gegaan? 
             Omdat het zeekadetten zijn.  
Wat zal je nooit doen bij de WVA? 
             In de WC douchen!  
Wat is het leukste dat je op de WV gedaan hebt? 
             Alles is leuk, bijna alles.  
Wat is er dan niet leuk? 
                  <CENSUUR>, ja dat kunnen we niet toestaan (Robje en Kawouter) <CENSUUR>, ja dat kunnen we niet toestaan (Robje en Kawouter)   
Met welke jongen van de WV wil je wel verkering? 
             Met Margot, nee mijn belofte gaat voor. 
Heb je al leuke dingen gevonden die je met de pinguïn kan doen? 
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             Geen commentaar <giechel>.  
Ben je wel eens dronken op de Wilde Vaart? 
             Nee. 
Waarom loop je altijd op hakken zonder WV trui? 
            Mijn WV trui is, net als die van Rik in de was en ik loop altijd op hakken omdat ik 

anders erg klein ben.  
Voel je je niet een beetje te oud voor de wv? 
            Die vraag leid ik naar de wv-ers terug. Laat ik het zo zeggen: als de wv mij te 

oud vindt dan stop ik ermee 
Hoe oud ben je 
             Fysiek 30 
en mentaal? 
             Dat weet ik niet.  
Wat is voor jou de reden om op de wv te blijven? 
            Omdat ik het leuk vind om jongeren wat bij te brengen zodat ze later goede 

leiding worden. 
Wat is de reden om weg te gaan.? 
             Als de wv dat wil, of als ik het zelf niet meer leuk vind. 
Wat zijn je ideale maten.....  
             voor de wv-trui? Ah. eeh... xxl. Nee, mijn ideale maten da's privé 
Wil je een douche hier? 
             Ja.. in de wc 
Wanneer komen je eerste kinderen? 
             Ik heb er al 17: vind ik genoeg 
Vind je wv begeleiding leuker dan de verkenners? 
             Ja, maar wel met iemand erbij  
Wat vind je van de meisjes van de wv? 
             Onwijs gave meiden... 
Wat was er eerder, de pinguïn of het ei? 
            De pinguïn, want ik heb nog 

nooit een ei gevonden.  
Geloof je in reïncarnatie van de 
Pinguïn? 
             Die gaat nooit dood. 
 
Tot zo ver deel 1 van: “in bed met 
de Pinguïn” 
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DDe Schrompelstam gaat schrompelen.e Schrompelstam gaat schrompelen.  
 
Eindelijk twee jaar na de oprichting van het jongste “onderdeel” van de Zuiderkrui s-
groep met de gemiddelde oudste leeftijd is dit virtuele onderdeel dan een weekendje 
op kamp gegaan om zijn naam eens even goed eer aan te doen.  
 
Hoe dit allemaal begon?, nou het zit zo:  
Het begon allemaal na een dagje schrompelen tijdens een vermoeiende terugreis toen 
tussen een aantal leden het idee ontstond om het stamkamp van lang geleden nog 
eens over te doen: een weekendje weg in een bungalow. Tenslotte is de gemiddelde 
leeftijd van de schrompelstam de dertig al overschreden en we vonden dat we ons 
daar een keertje naar mochten gedragen door een weekendje helemaal niets te doen. 
Dus geen spelletjes, geen dropping, niet vroeg opstaan en vooral geen kinderen.  
Maar wat dan wel in een weekend te stoppen? 
 
Nou, bijvoorbeeld het volgende: veel en lekker eten, gezellig wat drinken, een dagje 
schrompelen, een kaasplankje (ja, je moet toch enigszins het kampgevoel vasthouden) 
en veel uitslapen, vooral heel veel uitslapen. Zo gezegd, zo gedaan en eindelijk vier 
maanden na het eerste idee was er dan een weekend waarin we allemaal “vrij” waren. 
En allemaal is dan: Danny, Ben, Hans en Rob met de daarbijbehorende partners 
(indien van toepassing).  
 
Afgelopen vrijdag, 31 maart, was het dan eindelijk zo ver en stonden we om zes uur 
als kinderen zo blij te trappelen bij de auto’s om ons te begeven naar Braamt (ergens 
ver in de Achterhoek) voor een weekendje in bungalowpark Stroombroek (voor de sluik-
reclame is niet betaald, Harry kun je ze een rekening sturen?). Daar aangekomen wer-
den de auto’s uitgeladen en werd het kamp ingeluid met een welverdiende goudgele 
rakker of donkerrode dame. 
 
De gourmettafel werd klaargemaakt en al snel konden we ons tegoed doen aan de 
overdadig gevulde tafel. Wat kunnen kampen toch luxe zijn: geen gebroken plastic bor-
den, niet op je schoot eten, geen zand erin…… wat is het leven soms toch slecht. 
Maar helaas, zo zonder kinderen (of jongeren voor de WV-ers) blijft er dan wel iets 
over dat je zelf moet doen: de afwas. Maar vele handen maken licht werk en binnen no 
time was ook dat klusje geklaard en konden we van genieten van het natafelen wat 
tot in de kleine uurtjes doorging.  
 
De volgende morgen werd iedereen wakker van de stilte om zich heen en vroeg zich ver-
baasd af wat er met dit kamp aan de hand was: rust! Maar na een eerste kopje koffie 
was de verbazing al snel over en kon iedereen beginnen aan de dag. Voor een tweetal 
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duurde dat begin wat langer maar ook zij hebben zich uiteindelijk gerealiseerd wat er 
aan de hand was:  
Een kamp waarin je lekker niets hoeft te doen!  
Toen iedereen gedoucht (nog zo’n luxe) had hebben we ons naar de sauna begeven 
voor een dagje schrompelen en ik moet zeggen, na een hele dag is dat toch aardig ge-
lukt. 
 
De avond, of eigenlijk nacht, werd gevuld met het kaasplankje en verhalen uit de oude 
doos zodat we ook toen weer voldaan ons bed (de luxe houdt echt niet op) indoken.  
Na nog een ochtend uitslapen konden we aan het champagneontbijt met vers gebak-
ken croissants beginnen. Helaas komt aan al het goede een eind en ook aan dit eer-
ste Schrompelstamkamp kwam een eind dus na een kopje koffie voor onderweg werd 
met tranen in de ogen afscheid genomen van elkaar en konden we op weg naar huis. 
Dit alles niet zonder een plechtig voornemen van iedereen om dit vooral tot een jaar-
lijks terugkerend weekend te laten worden.  
 
Dus wij kunnen gerust het volgende zeggen:  
Zuiderkruis, van Bever tot Schrompelaar, altijd weer even leuk.  
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(advertentie)(advertentie)  

F I N A N C I E E L  A D V I E S B U R E A U

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIEN

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn
bij het oplossen van uw financiele vraagstukken, waaronder:

Neemt u dan contact op met Rolph P.W. Schmidt voor een orienterend gesprek.

Brinkzicht 22a, 3743 EX  Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091
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Verhuisberichten en cyberinfoVerhuisberichten en cyberinfo  

Bep en JosBep en Jos  hebben een cyberverhuizing ondergaan. Hun nieuwe adres is:  
Spaanjaars@hetnet.nl  
 

Ron KlRon Klaui aui is tegenwoordig ook digitaal te bereiken!  
r.g.klaui@chello.nl  

Een tijdje terug is hij verhuisd, maar heeft het stiekum geheim proberen te houden. 
Hieronder verklappen we tóch zijn adres!  

R.G. Klaui 
Admiraal de Ruyterlaan 17 

1215 LV hilversum 
Telefoon 06.55.75.26.81 

De Pocahontaswacht Pocahontaswacht heeft van af 15 februari een eigen Homepage en 
een e-mail adres: 
www.homepages.hetnet.nl/~phwacht/index.html 
pocahontaswacht@hetnet.nl  
 

Overigens is de website van de hele groep ook zeer de moeite waard!  

come.to/zuiderkruiscome.to/zuiderkruisgroepgroep  
 

De Pieter Maritshorde Pieter Maritshorde heeft een eigen e-mail adres: 
pieter_maritshorde@apenstaartje.com 

 

Per 1 april 2000 heeft Pim van OPim van Os s een nieuw adres.  
Pim van Os 

Papelaan 61b 
1385 RJ  Weesp 
0294-484856 

 

Maarten Prins Maarten Prins is uitgevaren! Zijn nieuwe haven:  
Sophiastraat 8zw  
2011 VW Haarlem 
Hij is bereikbaar onder nummer 06-24641761 !  
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OOude kranten, Wilde Vaartude kranten, Wilde Vaart  
Geheel millenniumproef zal er ook in het jaar 2000 weer elke tweede zaterdag van de 
maand oud papier opgehaald worden.  
Wij willen graag iedereen bedanken die het afgelopen jaar voor ons heeft gespaard en 
we hopen op nog meer oud papier het komende jaar. U steunt hiermee het milieu en 
houdt ons zomerkamp betaalbaar. Wij zullen dan ook uitgebreid verslag doen van onze 
avonturen in Zweden.  
 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de Diependaalsel-
aan: 

 
 
 

13 mei 
10 juni  
8 juli 

in augustus slaan we een maandje over 
 
 
 

In de Belboei van juni of juli volgt weer een overzicht voor de rest van het jaar. Wilt u 
een los overzicht, vraag hier dan aan één van ons om bij de container. 
  
Voor vragen kunt u contact opnemen met:  
 
Wouter Klein   035-6243461 
Rob van Loo    035-7726116 
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Telefoonnummers bestuurTelefoonnummers bestuur  
Voorzitter                                       Jos Spaanjaars                                035-6217315 
Secretaris                                      Ruurt Stapel                                     035-6242471 
2e Secretaris                                 Ellen Brouwer                                     035-6216022 
Penningmeester Zuiderkruis        Harry Rörik                                        035-6945263  
Penningmeester Pieter Marits   Bep Spaanjaars                                035-6217315 
Onderhoud gebouwen                    Hans de Ruiter                                  035-6285015 
Beheer Diependaalselaan             Joke de Jong                                     035-6232564 
Beheer Schuttersweg                   Diederik de Bock                               035-6240334 
Groepsbegeleiding welpen            Gido van der Linden                         035-6216925 
Groepsbegeleiding bevers            Ineke Rörik                                          035-6945263  
Groepsbegeleiding verkenners     Nico van Leeuwen                              035-6231913 
Vertrouwenspersoon (intern)      Danny van der Linden                       035-6839850 
Vertrouwenspersoon (intern)      Ellen Reurings                                    06-50966511 
Vertrouwenspersoon (extern)     G. van Voorst Vader (huisarts) 
Ledenadministratie                      Gerda Kooger                                    035-6915117 
                                                         Mossenmeent 9 
                                                         1218 AT Hilversum 
 

Telefoonnummers teamleidingTelefoonnummers teamleiding  
Bevers                                             Herma van Ouwerkerk                      035-6215533 
Bevers Loosdrecht                         Liesbeth Rörik                                   035-6946473  
Pieter Maritshorde                       Erik Rosendal                                    035-6857196 
Albert Schweitzerhorde               Maarten Prins                                   035-6217017 
Neuweghorde                                  Antoon van ‘t Klooster                    035-5825540 
Sioniehorde                                    Anne Gerdien Prins                          0317-421918 
Ankerwacht                                     Hans de Ruiter                                  035-6285015 
Bakboordwacht                              Pim van Os                                         030-2710945 
Pocahontaswacht                         Ronald Frank                                     035-6218383  
Wilde Vaart Antarctic                  Rob van Loo                                       035-7726116 
Matancastam                               Wouter de Jong                                 035-6217398 
Rimpelstam                                    Niels Brügemann                               0655-732860 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan                                        035-6219965 
Telefoonnummer clubhuis Schuttersweg                                              035-6237336 



 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand               bestuursvergadering 
3e maandag van de maand            spelraad 
1e zaterdag van de maand              schippersraad 
2e zaterdag van de maand             krantenaktie WVA 
2e maandag van de 2e maand        welpenraad 


